
  
  

  
  

   به نام خدا  

          
  آنچه مهندسان ماشینري باید بدانند

  برگشتی  کمپرسورهاي رفت و
  

  
  

    
  
  
  
  
  
  
  

  :مؤلف

  س اصغر اسکندرلودمهن



  

  
 آنچه مهندسان ماشینري باید بدانند: كتاب عنوان  

        کمپرسورهاي رفت و برگشتی              
                 

 اصغر اسکندرلو:  مولف                    
 دیباگران تهرانموسسه فرهنگی هنري : ناشر  
نرگس مهربد :رویراستا   
فرنوش عبدالهی :صفحه آرايي    
داریوش فرساییطراح جلد:  
 اول: نوبت چاپ  
 1401: تاريخ نشر  
 صدف:چاپ و صحافي  
 جلد  100:تيراژ   
 ریال  1500000:قيمت  
 978-622- 218- 531- 2: شابك  

  ميدان انقالب، ،تهران واحد فروش: نشاني
  خ كارگر جنوبي، روبروي پاساژ مهستان، 
        ٢٢٠٨٥١١١- ٦٦٤١٠٠٤٦تلفن: -۱۲۵۱پالك  

 فروشگاههاي اينترنتي ديباگران تهران  :

    WWW.MFTBOOK.IR 
www.dibagarantehran.com  

  
           dibagaran_publishing  نشانی اینستاگرام دیبا            mftbook@تلگرام:نشانی 

  .شغلی و علمی جدید فرصت ،یک دیباگران هرکتاب
   .تهران دیباگران کتاب فروشگاه همراه،یک هرگوشی

  دارید.  دسترسی ما کتابهاي به ایران جاي هر دیباگران،در سایتهاي از طریق
                                     

 -1364اسکندرلو،اصغر،:سرشناسه
 کمپرسورهاي رفت و برگشتی/عنوان و نام  پدیدآور:

 مولف: اصغر اسکندرلو؛
  .ویراستار:نرگس مهربد

 1401تهران : دیباگران تهران :مشخصات نشر: 
  جدول.:مصور،ص 276مشخصات ظاهري:

 978-622-218-531-2شابک: 
 276یادداشت: کتابنامه: فیپاوضعیت فهرست نویسی: 

 باالي عنوان:آنچه مهندسان ماشینري باید بدانند.:یادداشت
یادداشت:عنوان دیگر:آنچه مهندسان ماشینري باید 

  بدانند:کمپرسورهاي رفت و برگشتی.
   Compressorsکمپرسورها موضوع:

 TJ   990رده بندي کنگره: 
  51/621رده بندي دیویی:

 8809926شماره کتابشناسی ملی: 
 



 3  کمپرسورها، استانداردها و کتب مرجعفصل اول / معرفی انواع                       
 

  فهرست مطالب
  

  9  ...........................  و کتب مرجع ها معرفی انواع کمپرسورها، استاندارد/  اولفصل 
  10  ......................................................................................................................................  دوار یزاتتجه اهمیت - 1-1
  10  ..................................................................................................................  دوار تجهیزات کلی بندي تقسیم  - 1-2
  32  ...................................................................................  کمپرسورها دهندهتشکیل اجزاي کلی بندي دسته - 1-3
  33  .................................................................................................................................  کمپرسورها بندي تقسیم - 1-4
  40  ..................................................................................................................مرجع کتب و استانداردها فیمعر - 1-5
  43  ..................................................................  کمپرسورها براي استفاده مورد مرجع استانداردهاي و کُدها -1-6
  52  ................................................................................  کمپرسورها در بندنشت سیستم وجود عدم یا وجود - 1-7
  53  .....................................................................................................................  کمپرسورها صنعتی کاربردهاي - 1-8
  56  .....................................................................................................رایج کمپرسورهاي اولیه انتخاب راهنماي- 1-9
  59  ..................................................  برگشتی و رفت کمپرسورهاي دهندهتشکیل اجزاي به اجمالی نگاه -1-10

  64  ....................................................................  مفاهیم بنیادي/  فصل دوم
  66  ...................................................................................................................................................  نوسانی حرکت - 2-1
  68  ..................................................................................................................................................  ايدایره حرکت - 2-2
  71  ...........................................................................................  نوسانی حرکت و ايدایره حرکت میان ارتباط - 2-3
  76  .................................................................  نوسانی حرکت در زمان)-(مکان زمان حسب بر مکان نمودار - 2-4
  78  ...........................................................................................................  ساده نوسانی حرکت جانبی معادالت - 2-5
  79  ...............................................................  برگشتی و رفت کمپرسور مکانیکی عملکرد و حرکت مکانیزم -2-6
  81  ...................................................................................  برگشتی و رفت کمپرسور در حجمی دبی محاسبه - 2-7
  86  ..........................................................................................................................................  مدار مقاومت مفهوم - 2-8
  90  ...................................................................................................................فیزیکی معادالت در آحاد تبدیل - 2-9
  90  ......................................................................  فیزیکی پارامترهاي تغییرات محاسبه مختلف هاي روش -2-10

  93 ....................................  گیريبازتاب امواج، نبض و مطالعات ضربه/  فصل سوم
  94  .........................................................................................................................موج تعریف و کشسان محیط - 3-1
  95  ...................................................................................................................................موج چشمه و موج انواع - 3-2



                تهران باگرانید يهنر یفرهنگ سسهؤم  / برگشتی و رفت کمپرسورهاي                  4   

  97  ....................................................................................................................................  امواج شکل بندي طبقه - 3-3
  99  .......................................................................................................................................................  امواج بازتاب - 3-4
  100..................................................................................................................................................................  نبض - 3-5
  103...............................................................................................................................................گیرضربه مخزن -3-6

  120  ........................  کنترل ظرفیت هاي ترمودینامیک کاربردي و روش/  فصل چهارم
  121..........................................................................  برگشتی و رفت کمپرسور در گاز ترمودینامیکی مسیر - 4-1
  VALVE LIFT  ................................................................122 پارامتر و طرفهیک شیرهاي در گاز سرعت - 4-2
  128..............................................................................................................................ظرفیت کنترل هاي روش - 4-3

  137  ...........................................  ترمودینامیک کاربردي و راندمان/  فصل پنجم
  138..................................................................................................................................کاربردي ترمودینامیک - 5-1
  156  ..................................................................................................................................  کمپرسور کلی راندمان - 5-2

  164  .................................  ايکمپرسورهاي رفت و برگشتی چندمرحله/  فصل ششم
  166  .................................................................................................................................................  دما محدودیت -1- 6
  167  ...............................................................................................................................................  بهینه کارِ قضیه -2- 6
  167  ..................................................................................................................................  فشار نوسان محدودیت -3- 6
  168  ..................................................................................................پیستون -میل بر وارده نیروي محدودیت -4- 6

  173  ...............  رفت و برگشتی هاي دهنده کمپرسورشناخت اجزاي تشکیل/  فصل هفتم
  176  ............................................................  برگشتی و رفت کمپرسورهاي دهندهتشکیل اجزاي با آشنایی - 7-1
  213..........................................................................................................................................................  کوپلینگ - 7-2
  221............................................................................................................................................  کوپلینگ محافظ - 7-3
  223...............................................................................................................................................................  شاسی - 7-4

  226  .............................  هاي رفت و برگشتی  تست و بازرسی کمپرسور/  فصل هشتم
  228............................................................................  برگشتی و رفت کمپرسورهاي هاي تست انواع معرفی - 8-1

  245 .....................................هاي کاربردي هاي جانبی و ماژول سیستم/  فصل نهم
  246  ...........................................................................  برگشتی و رفت کمپرسورهاي در کاربردي هاي ماژول - 9-1

  276  ......................................................................  فهرست منابع و مراجع
  

  



  
  

  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

ما همكاران تالش  است كه با "اصغر اسكندرلو مهندس آقاي جناب" تأليف داريد دست كتابي كه در
  شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم. وگشته نشر ديباگران تهران منتشر  در

  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 
با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران 

ناسنامه تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه ش
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 
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ی د ت ت  ز ت ظل د یان  وق و ور م ؛ا ت دفی و ور وق و ور .با م  ؛ا
د یان با لحی و پوچ داش .داش   ت ا د یان  کار م ؛ا ت جانی و ی کار و با م  ؛ا
د یان با   .ق  

یی ا   ی، کار ق با وا
ت  ا   آید،ی  و از کاری  زاری  و مال

ت ر ت و ی یابان و و  ی، ک را  ود کار ا ی صد  ،ندی کار ق با  را  سا
ی!   پذ
ا خ ،ی پت قی ا ز د   ور از ی ت د وا   .ذارد رم را  ه  ،آ
گان صدای با ا A ی آواز د ی آواز آن  را  و و وا ی ،با ه  یان را آ   ... یوش آد

  
ر تاب از ه   ایپ

ه ل ران و   ران خ
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 مقدمه مولف 
اما گاهی نیاز  ؛باید هر تکاملی را آهسته و پیوسته طی نمود آن معناي رمضمون که بر اساسي هست پشعر
چون در غیر این صورت ممکن است دیگر  ؛به سرعت و البته متصل انجام شود شده تا حرکت انجام است

ک عمل به کالمی دیگر باید چاب .ي بیرونی و یا درونی) دست یافتها محدودیت (به دلیل نتوان به آن هدف
   .اختیار نیز از دست نرودتا فرصت در  نمود

از  به دو مبحثکردم تا  سعییادشده را مد نظر قرار دادم و  منطقِ 1396- 1397سال در این راستا و در 
 و کمپرسورهاي سانتریفیوژ) ها دنیاي ماشینري (یعنی پمپ رکاربردترین تجهیزاتترین و در عین حال پ مهم

تر از ده ماه  البته پس از گذشت کم .ده به رشته تحریر درآورمي یادشها و دو اثر را در زمینه نمایمرسیدگی 
ي ها پمپ کتابتصمیم بر آن شد تا اولین بازنگري شما خوانندگان گرانقدر  نظیر تقبال بیت اسو به عل

خدمت شما نیز کمپرسورهاي سانتریفیوژ  کتاب ولاویرایش  یدر فاصله اندکو شود  عرضهسانتریفیوژ 
  .تقدیم گردد عزیزان
که امیدوارم  کمپرسورهاي رفت و برگشتی قلم بزنم در تالشی دوباره، تصمیم گرفتم تا در باب نیزاین بار 

  ؟!چیستعلت انتخاب این موضوع  اما .مقبول نظر خوانندگان گرانقدرش قرار گیرد
شود! چرا که نخستین  خانواده کمپرسورها شناخته می 1کمپرسور رفت و برگشتی به عنوان پدرساالرِ

کمپرسورهاي مورد استفاده در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و نیز سایر صنایع وابسته از نوع رفت و 
ستهالك، تعمیرات و هزینه نگهداري باال ا .ادامه داشتمیالدي  1950برگشتی بود و این محبوبیت تا اوایل 

و دبی جرمی باالتر به تدریج از محبوبیت نوع رفت  سانتریفیوژ با قابلیت انتقال هايدر کنار ورود کمپرسور
  .ادامه یافتمیالدي  1970برگشتی کاست و این روند تا اواسط 

امکان اطمینان و  رفت و برگشتی، افزایش قابلیت هايکمپرسور در تکنولوژي ساخت جدیدي ها پیشرفت
نتقال دبی جرمی در کنار توانایی غیرقابل انکار آن در ایافزایش افشار باالتر در مقایسه با نوع  جاد نسبت

از اواسط  را جایی مثبت زورآزمایی و رقابت این دو نماینده از کمپرسورهاي دینامیکی و جابه  سانتریفیوژ،
 .نمودمیالدي وارد مرحله جدیدي  90دهه 

در درصد)  70مولکولی (تا  کمپرسور رفت و برگشتی در برابر تغییرات جرمِ اما در این میان حساسیت اندك
مورد استفاده در پِلَنت بازیابی گاز  هاي! کمپرسورو هست کمپرسور سانتریفیوژ غیرقابل رقابت بود مقایسه با

2LPG ي کاربردي استفاده از کمپرسورهاي ها توان به عنوان یکی از نمونه به عنوان آغازگر فرآیند) می( را
   .جرم مولکولی گاز ورودي در شرایط مختلف عملیاتی) برشمرد(به دلیل امکان تغییر  رفت و برگشتی

                                                             
1 Patriach 
2 Liquefied Petroleum Gas 
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به نحوي شایسته  ،که مهندسان ماشینري باید بدانندرا از مباحثی  يدیگر بخشِ ،حاضر امیدوارم مجموعه
  .دتحت پوشش قرار ده

کنم  میبه رسم گذشته، نخست این کتاب را به مادر مهربان، فرزانه، دانشمند و یگانه استاد اخالقم تقدیم 
که همواره و پیوسته در پرتو شمع وجودش ري طی نمودن این ها سختی تردید،بدون  .جویم ستم و میه ج

که کالم در سپاسگزاري از زحمات ي ارزشمند ایشان آسان نمود و به راستی ها مسیر دشوار تنها با راهنمایی
   پایانش ناتوانند! و صبر بی

  .نمایم کنم، تقدیم می احساس میاین روزها نبودش را بیش از پیش که  بزرگوارم پدربه روح این اثر را دوم 
ي معنوي خود مرا در نیل به ها صنعت و دانشگاه که با حمایت از یکایک اعضاي جامعه بزرگ پایان،در 

شخصاً پیوند اصولی و ارتباط نزدیک این دو مجموعه را  .نمایم قدردانی می ،حاضر یاري نمودند کتابِاهداف 
  .محقق شود به سرعتکه امید دارم  ،دانم کشور در تمام صنایع می اساسییکی از نیازهاي 

بر اساس این  »آنچه مهندسان ماشینري باید بدانند« يها دیگر بر کسی پوشیده نیست که سري کتاب
و با یاري پروردگار متعال و همفکري  است ریزي شده پایه )صنعت و دانشگاه(پیوند اصولی میان  هدف

روزرسانی  به تکامل و به ،فعاالن صنعت ماشینري و صنایع وابسته به خصوص در کشور عزیزمان ارزشمند
نظرات گرانبهاي خود از طریق پست  بدون تردید شما بزرگواران با ارسال نکات و .خود ادامه خواهد داد

فزایی اَ این هم در لذت ناشی از COM.ESKANDARLU@GMAIL.Aآدرس الکترونیکی به 
  .سهیم خواهید بود

انگیز، یک فرصت  مندان به این صنعت پویا و هیجان پژوهان و عالقهامیدوارم این کتاب نیز براي تمام دانش
که هیچ  ،خواهم تا با عشق و عالقه سیالبی بسازید و از همه شما میباشد کوچک براي ایجاد تغییرات بزرگ 

  .تان شود مانعی نتواند سد راه موفقیت
   

     دوستدار شما 
  اصغر اسکندرلو                                                 

   10/10/1400تهران،     
  

  

  

  


